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Aviso:

• Desligue o aparelho antes de limpá-lo.

• Não use solventes fortes, como acetona.

• São proibidos materiais que promovem desgaste (tais como agentes de 

polimento de arame e prata).

• A água usada na limpeza do equipamento deve estar abaixo de 60 graus.

• Não permita a entrada de líquidos no casco, nem mergulhe partes do 

equipamento em líquido.

• Não derrame líquido dentro do instrumento durante a limpeza.

• Não deixe resíduos de fluido de limpeza na superfície do equipamento.

Aviso:

• Não use vapor em baixa temperatura nem tratamento de 

desinfecção de alta temperatura.

• Não use feixe de elétrons nem outros métodos de

esterilização.

Manutenção:

Antes do uso, é preciso verificar se o dispositivo impõe algum impacto

aparente à segurança do paciente (ou desempenho do instrumento). O

ciclo de inspeção mínimo recomendado é mensal. Se houver dano

evidente, substitua a peça danificada antes do uso.

Este é um equipamento eletrônico de precisão que deve ser manuseado

com cuidado. As medidas a seguir devem ser implantadas para conservar

o produto e prolongar sua vida útil.
(1)Faça a recarga oportuna sempre que o visor indicar pouca bateria.

(2) Quando descarregar, a bateria deve ser recarregada o quanto antes.

Deve-se recarregar o dispositivo a cada 6 meses quando não estiver em

uso. A operação da bateria pode prolongar sua vida útil.
Aviso:

O instrumento deve ser reparado por engenheiros qualificados e

autorizados pela fabricante ou distribuidora.

O equipamento pode ser guardado na caixa após limpeza e desinfecção

por um período longo e deve ser mantido em local ventilado e livre de

gases corrosivos.

Agradecemos a preferência pelo Higienizador de Equipamentos de Ventilação

XD100 da RESCOMF. Leia atentamente este manual antes de usar o produto e

siga as instruções. O XD100 é capaz de desinfetar completamente seu aparelho

CPAP e acessórios relacionados (ex.: máscara, tubos etc.) por meio de um fluxo

de ozônio controlado de aproximadamente 30 minutos. Todo o processo de

higienização, simples e seco, dispensa o uso de água, sabão ou produtos

químicos.

Precauções de segurança
• Evite riscos de estrangulamento em decorrência de cabos e mangueiras 

excessivamente longos.

• Não use o equipamento caso perceba alguma mudança no desempenho do 

sistema operacional, danos no sistema ou se os componentes estiverem 

desgastados.

• O equipamento não é recomendado na presença de uma das seguintes 

condições:

- mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.

- operação durante trânsito;

- equipamento de ressonância magnética (MRI);

- uso adjacente ou empilhado a outro equipamento. Se necessário, verifique 

a operação normal na configuração.

• Quando não estiver em uso, armazene o dispositivo junto aos equipamentos em 

local seco e o proteja contra umidade extrema, fiapos, poeira e exposição à luz 

solar direta.

Aviso ambiental
• Fica recomendado aos usuários que realizem o processo de limpeza e 

desinfecção a cada trimestre.

Limpeza:

Deixe a superfície externa do instrumento livre de sujeira. Limpe a superfície

externa com pano seco e macio. Se precisar, limpe a superfície com pano macio

imerso em água ou sabão e seque imediatamente com um pano seco e limpo.
Desinfecção:

Após limpar o equipamento conforme descrito, use álcool medicinal para desinfetar

e deixe secar naturalmente (ou use um pano seco e macio).
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Descrição geral Descrição geral



Lista de peças

XD100 Carregador cabo USB
(Opcional)

Importante
Para garantir o cumprimento das especificações de carga elétrica, use o 
Carregador e cabo USB aprovados.

Estrutura do produto

· Dispositivo higienizador de equipamentos de ventilação XD100 da RESCOMF
· Carregador USB (opcional)
· Cabo USB para recarga
· Manual do usuário (com cartão de garantia)
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Especificações técnicas
Especificações

CPAP

O XD100 otimizou seu ciclo de higienização para 35 minutos, incluindo 30
minutos com ozônio e 5 minutos com ar fresco. Não é necessário repetir o
ciclo. A fabricante se reserva o direito de alterar as especificações acima
sem aviso prévio.

Diagrama de conexão do higienizador
XD100

Tubulação

Higienizador de 
equipamentos de ventilação

CPAP模式
0. 5        压力 7,0

0      3

BreathCare CPAP

启动 PUSH

Dimensão 117x68x50(mm)
Peso 205g
Bateria recarregável de íons de lítio de 2000mAh

Potência 4W
Condição de 
Transporte e armazenagem

Condições operacionais

Identificação

IP (proteção contra a intrusão) IP21

Vida útil aproximada 5 anos
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Botão liga/desliga

Temperatura ambiente: -20℃~55℃
Umidade relativa: ≤93% 80~106kPa

Temperatura ambiente: -5℃ ℃
Umidade relativa: ≤85% 80~106kPa



Declaração de orientação

Emissão eletromagnética
O higienizador XD100 se destina ao uso no ambiente eletromagnético

abaixo especificado. O higienizador de equipamentos de ventilação

XD100 deve ser usado em ambiente adequado.

Imunidade eletromagnética
O higienizador XD100 se destina ao uso no ambiente eletromagnético

abaixo especificado. O higienizador de equipamentos de ventilação

XD100 deve ser usado em ambiente adequado.
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Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601
Nível de 

conformidade

Descarga eletrostática 

(ESD) IEC 61000-4-2

±8 kV contato

±15kV ar

±8kV contato

±15 kV ar

Disparo/transitório 

elétrico rápido IEC 

61000-4-4

±2 kV para linhas 

de alimentação de 

energia

±2kV para 

linhas de 

alimentação de 

energia

Emissões 

harmônicas

IEC 61000-3-2

± 1 kV linha(s) para linha(s)
±1 kV modo 

diferencial

Sobretensão

IEC 61000-4-5

<5% UT

(>95% queda em UT)

para 0,5 ciclo

40% UT

(60% queda em UT)

para 5 ciclos

70% UT

(30% queda em UT)

para 25 ciclos

<5% UT

(>95% queda em UT)

por 5 seg.

<5% UT

(>95% queda em UT)

para 0,5 ciclo

40% UT

(60% queda em UT)

para 5 ciclos

70% UT

(30% queda em UT)

para 25 ciclos

<5% UT

(>95% queda em UT)

por 5 seg.

Frequência elétrica 

(50Hz/60Hz)

Campo magnético 

IEC 61000-4-8

30A/m 30A/m

Teste de emissão Conformidade Ambiente eletromagnético

Emissões de 

RF CISPR 11
Grupo 1

O Higienizador XD100 usa

energia de RF apenas para

sua função interna. As

emissões de RF são muito

baixas, é improvável que

interfiram em equipamentos

eletrônicos próximos.

Emissão de 

RF CISPR 
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Classe B O Higienizador XD100 é 

adequado a todo tipo de 

estabelecimento, incluindo 

ambientes domésticos e 

aqueles conectados à rede 

elétrica de baixa tensão 

que alimenta prédios 

residenciais.

Emissões 

harmônicas IEC 

61000-3-2

Classe A

Flutuações de 

tensão/emissões 

intermitentes IEC 

61000-3-3

Em 

conformidade



Orientação e declaração da fabricante 
O higienizador XD100 se destina ao uso no ambiente eletromagnético abaixo 

especificado. O higienizador de equipamentos de ventilação XD100 deve ser 

usado em ambiente adequado.
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Teste de imunidade Ambiente eletromagnético

Descarga eletrostática 

(ESD) IEC 61000-4-2

Os pisos devem ser feitos de madeira,

concreto ou ladrilho de cerâmica. Se o

chão for coberto com material sintético, a

umidade relativa deve ser de pelo menos

30%.

Disparo/transitório 

elétrico rápido IEC 

61000-4-4

A qualidade da rede elétrica deve ser a de 

um ambiente comercial ou hospitalar 

comum.

Emissões 

harmônicas

IEC 61000-3-2

A qualidade da rede elétrica deve ser a de 

um ambiente comercial ou hospitalar 

comum.

Sobretensão

IEC 61000-4-5

A qualidade da rede elétrica deve ser a de

um ambiente comercial ou hospitalar

comum. Se o Higienizador XD100 precisar

ser operado durante a interrupção do

fornecimento de energia, recomenda-se

que ele seja alimentado por uma fonte de

energia ininterrupta ou bateria.

Frequência elétrica 

(50Hz/60Hz)

Campo magnético 

IEC 61000-4-8

Campos magnéticos da frequência 

elétrica devem se manter em níveis 

característicos de ambientes comerciais 

ou hospitalares comuns.

OBS: UT corresponde à tensão da rede de a.c. anterior à aplicação do nível 

do teste.

Teste de 

imunidade

Nível de teste IEC 

60601
Nível de conformidade

RF conduzida IEC 

61000-4-6

3 Vrms

150 kHz a 80 MHz 

fora da banda ISM

Equipamentos de RF portáteis 
e móveis não devem ser 

operados próximo do 
Higienizador XD100, incluindo 
cabos, deve ser seguido a 

distância recomendada a partir 
da equação aplicável à 
frequência do transmissor. 

Distância de separação 
recomendada
d =  1,2   P
26 MHz a 800 MHz
d =  2,3   P
800 MHz a 2,5 GHz

Na qual P é o valor nominal da 
potência máxima de saída em 
watts (W) conforme a fabricante 

do transmissor, ao passo que d 
é a distância de separação 
recomendada em metros (m).

Intensidades de campo de 
transmissores fixos de RF, 
como determinadas por 

avaliação do sítio 
eletromagnético, a) devem ser 
inferiores ao nível de 

conformidade em cada faixa de 
frequência; b)
pode ocorrer interferência no

entorno de equipamentos
marcados com o símbolo:

RF irradiada IEC 

61000-4-3

3 V/m

26 MHz a 2,5 GHz



Botão 

ligar/desligar

Antes de usar o Higienizador XD 100 da RESCOMF, verifique se:

• Seu dispositivo CPAP/de dois níveis está desligado;

• A água foi removida da câmara do umidificador.

• Se a máscara do CPAP foi removida do tubo principal e foi feito o 

fechamento hermético entre o Higienizador e a tubulação do CPAP.

Para melhores resultados de higienização, recomendamos colocar o 
dispositivo CPAP/de dois níveis e o Higienizador da RESCOMF em um 
contêiner hermético com dimensões menores ou iguais a 350 x 220 x 
140 mm (13,78’’ x  8,66’’ x 5,57’’).

É fácil operar o Higienizador da RESCOMF

 Para ligá-lo, pressione e segure o botão ligar/desligar por 3 segundos. A
campainha irá soar uma vez, a luz verde irá se acender e o fluxo de ozônio se
iniciará.

 O fluxo de ozônio irá durar 30 minutos e o dispositivo circulará ar fresco por 5
minutos. Os últimos 5 minutos de ar fresco irão remover a maior parte do ozônio
residual. O cheiro de ozônio pode ser desagradável a alguns usuários.

 Ao fim do ciclo de 35 minutos, a máquina se desligará automaticamente. Serão
ouvidos, então, 5 bipes. A luz verde se apagará ao fim do ciclo.

 Não use o dispositivo CPAP/de dois níveis por pelo menos uma hora após o fim
do ciclo.

Se, por acaso, quiser desligar manualmente a energia durante a higienização,

pressione e segure o botão ligar/desligar por 3 segundos. A máquina emitirá um longo

bipe indicando seu desligamento e a luz verde se apagará.
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OBSEVAÇÃO 1

OBSEVAÇÃO 2

Em 26 MHz e 800 MHz, a faixa de frequência mais alta 

se aplica. Estas orientações podem não se aplicar a 

todas as situações.

A propagação eletromagnética é afetada pela 

absorção e reflexão de estruturas, objetos e 

pessoas.

a ) As bandas ISM (industriais, científicas e médicas) entre 150 kHz e 

80 MHz são 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567

MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70 MHz.

b ) Os níveis de conformidade nas bandas de frequência ISM entre

150 kHz e 80 MHz, e na faixa de frequência entre 80 MHz e 2,5

GHz, se destinam a diminuir a probabilidade de equipamentos de

comunicação móveis/portáteis causarem interferência se

eventualmente levados à área dos pacientes. Por isso, um fator

adicional de 10/3 foi incorporado à fórmula usada no cálculo da

distância de separação recomendada para transmissores nessas

faixas de frequência.

c ) Intensidades de campo de transmissores fixos, tais como
estações de base para rádio, telefones (celulares/sem fio) e

rádios móveis, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e
transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com
precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético em virtude dos

transmissores fixos de RF, deve ser considerada uma análise do
sítio eletromagnético. Se a intensidade de campo, medida no
local onde se encontra o Higienizador XD100, exceder o nível de

conformidade de RF aplicável acima, o Higienizador XD100 deve
ser observado quanto à operação normal. Se observado
desempenho anormal, medidas adicionais podem ser

necessárias, tais como reorientação ou relocação do Higienizador
XD100.

d ) Na faixa de frequência 150 kHz–80 MHz, as intensidades de 

campo devem ser inferiores a 10 V/m.

Instruções operacionais



Troca de bateria

Para melhor desempenho da bateria de lítio e vida útil da bateria, desligue

o aparelho enquanto estiver carregando, o produto é capaz de efetuar pelo

menos 4 ciclos completos de trabalho de 35 minutos.

O higienizador de equipamentos de ventilação inclui bateria recarregável

embutida. Para trocá-la, conecte o produto como mostrado na ilustração.

Conecte o cabo USB a uma porta de recarga e o ligue. Uma luz vermelha

irá se acender para indicar a recarga de forma adequada. A luz ficará

verde assim que a bateria for totalmente carregada.
Aviso:

A interface USB no dispositivo pode ser recarregada no dispositivo do

usuário, não tendo nenhuma outra função; não a conecte a outros

dispositivos.

O tempo necessário para recarga de bateria irá variar dependendo da

temperatura do ambiente e da capacidade residual da bateria. Se a bateria

apagar rapidamente, mesmo após uma carga completa, significa que ela

atingiu o fim de sua vida útil, sendo necessária a substituição de toda a

unidade.

Indicação de pouca carga: Quando a bateria estiver acabando, a luz

principal irá piscar e uma longa campainha irá soar. O higienizador

continuará funcionando até a bateria ser totalmente descarregada. A

unidade pode não ter concluído o ciclo completo de 35 minutos, então,

recomendamos recarregar o higienizador assim que a luz começar a

piscar.
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Considerações para um Design 

Ecologicamente Sustentável
Instruções para a minimização do impacto ambiental durante o uso

normal do equipamento

Requisitos de IEC60601-1-9, Cláusula 4.5.2 e das Instruções fornecidas

pelo fabricante

Requisitos da Cláusula 4.5.2 Instruções do fabricante

Instruções sobre a instalação de

EQUIPAMENTOS MÉDICOS

ELÉTRICOS (ME), visando minimizar o

IMPACTO AMBIENTAL durante sua

VIDA ÚTIL ESPERADA;

Tente manter a integridade dos materiais de embalagem

não descartáveis e guarde-os para uso futuro ou, em caso

de descarte, realize-o em locais de coleta específicos, que

cumpram com as normas e regulamentos locais e do

Hospital. Evite usar reagentes de limpeza e outras

substâncias em excesso. Realize a limpeza de acessórios

reutilizáveis por meio de reagentes específicos e guarde-os.

Para acessórios descartáveis, realize o descarte de forma

coletiva, respeitando as normas específicas do local e do

Hospital. Se não especificado, consulte as normas e

regulamentos do Local e do Hospital.

Instruções sobre o uso e manutenção

de EQUIPAMENTOS MÉDICOS

ELÉTRICOS (ME), visando minimizar o

IMPACTO AMBIENTAL durante sua

VIDA ÚTIL ESPERADA;

Use apenas acessórios e agentes de limpeza e desinfecção

específicos para o equipamento, evitando, assim, danos à

máquina e seus acessórios e a redução de sua vida útil.

Use o dispositivo médico seguindo estritamente seu manual

de instruções. Para manutenção do dispositivo médico,

sempre use produtos diluídos conforme as instruções do

fabricante, ou aplique a menor concentração possível.

Nunca utilize água sanitária. Não misture soluções

desinfetantes (como água sanitária e amônia), uma vez que

isso pode resultar na geração de líquidos ou gases nocivos.

Quando houver necessidade de manutenção, siga as

instruções de uso ou as normas e regulamentos do

Hospital.

Consumo durante o USO NORMAL (por

exemplo, energia, peças/materiais de

consumo, descartáveis, água, gases,

produtos químicos/reagentes, etc.);

Este dispositivo consumirá eletricidade durante seu uso

normal (bateria de corrente alternada e direta). O eletrodo

descartável também é consumido e deve ser descartado

conforme as normas locais. Para limpeza e desinfecção da

máquina e dos cabos, utilize água e etanol ou isopropanol,

descartando o líquido residual conforme as normas locais.

Emissões durante o USO NORMAL (por

exemplo, água residual, resíduos de

materiais de consumo, energia acústica,

calor, gases, vapores, partículas,

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS e outros

RESÍDUOS);

Durante o uso normal, espera-se algum consumo do

dispositivo médico. Para evitar consumo desnecessário de

energia acústica, calor, gases, substâncias nocivas etc.,

recomenda-se que, sob a premissa de uma operação

normal, o volume do alarme seja reduzido de forma a não

causar interferência no ambiente. Além disso, desligue

módulos ociosos para reduzir a emissão desnecessária de

calor e o consumo de eletricidade.

Informações sobre a localização de

SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS, fontes de

radiação e materiais radioativos, dentro

dos EQUIPAMENTOS ME.

A bateria de lítio está localizada na placa PCBA da

máquina. Capacitores montados nas placas PCB, dentro do

dispositivo, podem conter energia armazenada e podem

gerar outros perigos.
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Compatibilidade eletromagnéticaLista de símbolos

Logotipo do limite de
temperatura: deve-se manter
o limite de temperatura da
embalagem de transporte, a
imagem à direita diz que
esse limite é - 20 a 55 ℃.

Limite de empilhamento:
Máximo de embalagens
idênticas que podem ser
empilhadas; a imagem à
direita, “6”, representa o
empilhamento máximo de 6
camadas.

Nível de proteção: 2
representa o nível à prova
de poeira, ao passo que 1
represente o grau à prova
de água.

Marcação de leitura 
obrigatória

Manuseie com cuidado Após o telefone

Proteja contra umidade Número de série do 
produto

Para cima:  indica que a 
posição correta da 
embalagem é na vertical.

WEEE [Resíduos de 
Equipamentos Elétricos 
e Eletrônicos]

Data de fabricação

Símbolo Significado Símbolo Significado

Informações de 
fabricação

Informações do 
representante da UE

Isolamento duplo para 
proteção inteligente

Informações sobre o fim da vida útil do equipamento
Requisitos de IEC 60601-1-9, Cláusula 4.5.3 e das Instruções fornecidas pelo
fabricante

Requisitos da Cláusula 4.5.3 Instruções do fabricante
1) Localização dos componentes e
peças internas dos equipamentos ME
que contêm energia armazenada ou
representam outros perigos à
segurança, podendo resultar em
riscos ao usuário durante o processo
de desmontagem e métodos para o
controle de tais riscos.

A bateria de lítio está localizada na placa PCBA da
máquina. Capacitores montados nas placas PCB, dentro
do dispositivo, podem conter energia armazenada e podem
gerar outros perigos.

2) Identificação e localização das
substâncias perigosas que requerem
tratamento e manuseio especial.

A bateria de lítio está localizada na placa PCBA da
máquina. Capacitores montados nas placas PCB, dentro
do dispositivo, podem conter energia armazenada e podem
gerar outros perigos.

3) Instruções sobre desmontagem,
suficientes para garantir a remoção
segura de tais substâncias, incluindo
fontes de radiação e materiais
radioativos do Equipamento ME.

Instruções sobre o uso seguro de baterias de lítio: Risco de
incêndio, explosão e queimaduras. Não amasse, perfure,
desmonte ou provoque um curto-circuito na bateria. Não
descarte a bateria no fogo ou na água. Não exponha a
bateria a temperaturas superiores a 70ºC. Armazene o
dispositivo à temperatura entre -25º a 70ºC.
Descarte as baterias usadas de forma ecologicamente
sustentável. Não descarte a bateria em lixo comum.
Consulte o administrador hospitalar para instruções sobre
as normas de descarte locais.
Para evitar a contaminação de pessoas ou do ambiente
durante o descarte do dispositivo médico, certifique-se de
desinfetar e descontaminar o dispositivo em conformidade
com a legislação de seu país referente a equipamentos
eletroeletrônicos.
Para o descarte de peças e acessórios, tais como
termômetros, quando não especificado de outra forma,
consulte as normas e regulamentos locais sobre o gestão
de resíduos hospitalares.



Atenção:

• O produto não deve ficar próximo nem ser empilhado sobre outros

dispositivos, e, caso seja necessário, sua operação nessas condições

deve ser monitorada.

• Além do uso de componentes internos que não as peças

sobressalentes da fabricante, o uso de acessórios e cabos externos
pode resultar em alterações ou na perturbação eletromagnética do

produto.

Aviso:

• O Higienizador de equipamentos de ventilação XD100 está em
conformidade com as exigências de compatibilidade eletromagnética
do padrão IEC60601-1-2.

• O usuário deve seguir e aplicar as informações fornecidas pela EMC.

• Dispositivos de comunicação por RF portáteis e móveis podem afetar o
desempenho do higienizador XD100, evite o uso em ambientes com

intensa interferência eletromagnética, tais como proximidade a
celulares e fornos de micro-ondas.

• O guia e a declaração da fabricante são fornecidos no anexo A.
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• Para máquinas CPAP com um umidificador, lembre-se de remover a água

da câmara do umidificador antes de começar o processo de higienização

por ozônio.

• Após o processo, aguarde pelo menos uma hora antes de usar a máquina
CPAP, assegurando a dissipação do odor de ozônio.

• Em caso de vazamento de ozônio no ambiente, sua inalação pode causar
irritação na garganta, bronquite ou intoxicação.

• A concentração de ozônio é regulada pelo higienizador, contêiner de
confinamento e tempo de higienização. O desenho do produto se baseia no
melhor desempenho de higienização enquanto que mantendo um ambiente

seguro. O usuário não deve alterar as configurações.

• Baterias recarregáveis de 2000mAh têm capacidade equivalente a uma

bateria de celular, cuja categoria é aceita pela maioria das companhias
aéreas.

• A garantia será ANULADA se forem eitos reparos por pessoas não
autorizadas e se as peças originais da RESCOMF não forem usadas. Para
obter atendimento durante o período de garantia, entre em contato com seu

representante

• Recomendamos desinfetar o CPAP, tubos e máscara a cada 15 dias. .

• Mantenha longe de animais, insetos e crianças.

Atenção: Embora esse dispositivo tenha sido aprovado no teste de 

compatibilidade eletromagnética, evite riscos potenciais.

Garantia limitada

A RESCOMF oferece garantia de 1 ano, válida a partir da data da compra. 

Acessórios relacionados têm garantia de 90 dias.

A garantia não cobre danos causados por uso impróprio e desgaste normal. A 

garantia limitada cobre defeitos do produto devidos a falhas em materiais ou no

acabamento.  Atendimento ou substituições pela garantia ficam a critério da

RESCOMF.
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Observações importantes Compatibilidade eletromagnética



Cartão de GARANTIA

Nome do Cliente Telefone de contato

Endereço

Nº de série do 

produto
Data da compra

Nome/carimbo do 

distribuidor

Data do 

reparo

Registros de reparo

Unidade 

principal

Acessórios

Guarde o cartão de garantia e recibo de compra. O cartão é válido 

mediante carimbo da distribuidora ou recibo. Agradecemos sua 

cooperação

Cartão de garantia
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Resolução de problemas

Situação do item 

de segurança
Explicação Solução

O produto não 
funciona após ser 
ligado.

Conecte o produto ao carregador. 
Ligue o carregador à tomada, aguarde 
a recarga completa do produto.

Verifique se há alimentação de energia na

tomada.

Verifique se o carregador está ligado à 

tomada.

Verifique o carregador e a conexão USB.

Substitua o carregador e o cabo USB.

Conecte o dispositivo à 
energia e recarregue.

A luz de recarga 
não liga.

Recarga 

insuficiente ou 

carregador

sem conexão.

Sem som e a 
máquina não funciona

Bateria 
descarregada.

Verifique a conexão do 
carregador.
Substitua o cabo USB.
Se o problema não for resolvido, 
envie o produto à loja para reparo ou 
substituição.

O dispositivo não

funciona após 

recarga.

Conexão do 

carregador 

incorreta.

O cabo USB está

quebrado.

Desligue a máquina pressionando e
segurando o botão ligar/desligar por
3 segundos. Tente o ciclo
novamente.
Se persistir, envie o produto à loja
para reparo ou substituição.

Após 35 minutos, a 
máquina não para 
automaticamente.

Falha no 

sistema.

Se pressionou o botão ligar/desligar,

a luz não acende e o ventilador não

funciona, conecte o produto ao carregador

e ligue o carregador à

tomada. Ligue o produto.

Se o indicador de funcionamento acender,

mas o ventilador não ligar, envie o

produto à loja para reparo ou substituição.

Não há geração de 

ozônio.

Recarga 

insuficiente ou 

carregador

sem conexão.

O equipamento 

está sem energia.


